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BETESMARK OCH DJURHÅLLNING 1994

Areal betesmark inom olika produktions-
områden. Hektar.

Antal nötkreatur inom olika produktions-
områden uppdelat på mjölkkor och övriga
nötdjur.

Antal får inom olika produktionsområden.

Hektar

Betesmark

Övriga nötdjur

Mjölkkor

Får

Landets åtta produktionsområden.

Antal

Antal
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1. Hur många nötkreatur förutom mjölkkor fanns sammanlagt inom
produktionsområdena Götalands södra slättbygder och Götalands
mellanbygder?

A   75 000
B 115 000
C 210 000
D 310 000
E 420 000

2. Vilket län avses?

Hela länet låg inom ett enda produktionsområde och i detta produktions-
område fanns sammanlagt omkring 40 000 får.

A Västernorrlands län
B Stockholms län
C Skaraborgs län
D Gotlands län
E Kronobergs län

Sveriges län 1994.
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MEDIEANVÄNDNING I OLIKA ÅLDRAR

Diagrammen visar den procentuella fördelningen av den tid som personer i fem olika åldersgrupper
ägnade åt  medier under ett genomsnittligt dygn 1995. Dessutom anges antalet minuter som personerna
i de fem åldersgrupperna ägnade åt medier under ett genomsnittligt dygn.
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3. Vilken åldersgrupp ägnade 147 minuter åt ljudmedier och 104 mi-
nuter åt bildmedier under ett genomsnittligt dygn?

A   9�14-åringar
B 15�24-åringar
C 25�44-åringar
D 45�64-åringar
E 65�79-åringar

4. Hur många minuter ägnades under ett genomsnittligt dygn åt tryckta
medier i den åldersgrupp där dessa mediers andel var som minst?

A 15
B 35
C 45
D 50
E 65
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IN- OCH UTVANDRING I SVERIGE

Till Sverige invandrade svenskar, övriga nordbor och utomnordiska
medborgare 1960-1993. Antal.

Från Sverige utvandrade svenskar, övriga nordbor och utomnordiska
medborgare 1960-1993. Antal.
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5. Vilket av nedanstående år var antalet invandrade �Nordbor, ej
svenskar� ungefär dubbelt så stort som antalet utvandrade �Nord-
bor, ej svenskar�?

A 1965
B 1975
C 1980
D 1985
E 1990

6. Hur många personer invandrade till Sverige det år när invandringen
var som störst under perioden 1960�1993?

A 45 000
B 57 000
C 62 000
D 69 000
E 76 000
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SKADOR PÅ BOK OCH EK I FYRA LÄN 1988 OCH 1993

1 Skada hos lövträd vilken bedöms i kronans övre
två tredjedelar och anges i procent av normalt fylld
krona.

2 Betydande förlust av grenar, här angivet i
relation till grenarnas grovlek.

Ekbeståndet per län procentuellt fördelat efter bladfördelningsmönster 1988 och 1993.

Ekbeståndet per län procentuellt fördelat efter graden av nedbrytning2 1988 och 1993.

Ekbeståndet per län procentuellt fördelat efter graden av kronutglesning1 1988 och 1993.

Bokbeståndet per län procentuellt fördelat efter graden av kronutglesning1 1988 och 1993.

Bokbeståndet per län procentuellt fördelat efter sidogrenarnas tillväxtgrad 1988 och 1993.

8
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7. Hur stor andel av ekarna i N län uppvisade 1993 ett borstformigt
eller bollformigt bladfördelningsmönster?

A 10 procent
B 25 procent
C 35 procent
D 55 procent
E 60 procent

8. För vilket län och vilket år kan ekbeståndets tillstånd beskrivas en-
ligt följande?

Ungefär 6 av 10 ekar hade normalt bladfördelningsmönster. Ungefär
hälften av ekarna hade en kronutglesning på 0�10% och ungefär en tred-
jedel hade ingen nedbrytning av grenar.

A K län 1988
B K län 1993
C L län 1993
D M län 1988
E M län 1993

K län = Blekinge län

L län = Kristianstads län3

M län = Malmöhus län3

N län = Hallands län

3 Kristianstads och Malmöhus
län slogs den 1 januari 1997
samman till Skåne län.
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FYSISK ANSTRÄNGNING I ARBETET

Figuren visar andelen arbetstagare inom 23 olika yrkesgrupper som anser
sitt arbete fysiskt slitsamt samt andelen män/kvinnor inom respektive yr-
kesgrupp. Yrkesgrupperna har sammanförts till fem olika fält beroende
på arbetets karaktär.

Värdena på axlarna avläses från respektive cirkels mittpunkt. Cirklar-
nas yta är proportionell mot antalet arbetstagare inom respektive yrkes-
grupp.
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10. Jämför yrkesgrupperna inom fältet blandade underordnade yrken. Hur
stor var andelen kvinnor i den yrkesgrupp där störst andel ansåg
sitt arbete fysiskt slitsamt respektive i den yrkesgrupp där minst
andel ansåg arbetet fysiskt slitsamt?

A 10 respektive 20 procent
B 20 respektive 30 procent
C 20 respektive 60 procent
D 40 respektive 10 procent
E 70 respektive 10 procent

9. I vilken yrkesgrupp inom fältet arbetaryrken respektive fältet
biträdesyrken var andelen som ansåg arbetet fysiskt slitsamt näst
störst?

A Byggnadsarbetare respektive städare
B Processarbetare respektive köksbiträden
C Metallarbetare respektive städare
D Processarbetare respektive sjukvårdsbiträden
E Förare respektive sjukvårdsbiträden
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HÖGSKOLEUTBILDNING
I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Antal studerande i eftergymnasial utbildning per 100 000 invånare samt andel stu-
derande bland män respektive kvinnor i femårsintervallet direkt efter gymnasiesko-
lan. Dessutom anges de examinerades procentuella fördelning på kortare utbildning
(ISC 5), längre utbildning (ISC 6) och forskarutbildning (ISC 7).
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11. I vilka två länder var skillnaden år 1990 minst mellan män och kvin-
nor vad avser andelen studerande i femårsintervallet direkt efter
gymnasieskolan?

A Colombia och Israel
B Colombia och Grekland
C Italien och Nya Zeeland
D Surinam och Nya Zeeland
E Surinam och Israel

12. Hur stor andel av befolkningen var 1990 studerande i eftergymna-
sial utbildning i det asiatiska land som då hade störst antal sådana
studerande per 100 000 invånare?

A 1 av 4 invånare
B 1 av 25 invånare
C 1 av 40 invånare
D 1 av 250 invånare
E 1 av 400 invånare
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TIDSANVÄNDNING BLAND MÄN OCH KVINNOR

Aktiviteter rangordnade efter använd tid bland män och kvinnor
i åldrarna 20�64 år. Antal timmar per dygn.

Tidsanvändning bland män och
kvinnor i åldrarna 20�64 år.
Procent.

Tidsanvändning vid det hemarbete som bedrivs i
tre typer av hushåll. Antal timmar per vecka bland
män respektive kvinnor.
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13. Hur många fler timmar per vecka använder sammanboende kvin-
nor med barn upp till 18 års ålder till matlagning, klädvård, disk
och städning jämfört med män i samma kategori?

A 5 timmar
B 10 timmar
C 15 timmar
D 20 timmar
E 25 timmar

14. Hur stor andel av tiden för hemarbete använder ensamstående män
med barn upp till 16 års ålder till matlagning och inköp?

A 10 procent
B 20 procent
C 35 procent
D 50 procent
E 65 procent
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Fannys tillväxt från födelsen till 4,5 års
ålder.

Johannas tillväxt från födelsen till 2 års
ålder.

Majas tillväxt från födelsen till 4 års
ålder.

TILLVÄXTDIAGRAM FÖR TRE FLICKOR

Tillväxtdiagram för tre flickor med avseende på huvudomfång, längd1 och vikt. Diagrammen visar även genomsnittliga värden för barn i
motsvarande ålder samt gränser för normala värden.2

1 Barnet mäts liggande fram till 2 års ålder och därefter stående.
2 Inom gränserna för normala värden ryms över 99 procent av
  barnpopulationen.

-------
= genomsnittligt värde

= gräns för normala värden
= barnets värde
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15. Hur stor var skillnaden i vikt och längd mellan Fanny och Maja vid
2 års ålder?

A Fanny vägde 3 kg mer än Maja och var 3 cm längre
B Maja vägde 3 kg mer än Fanny och var 3 cm längre
C Fanny vägde 2 kg mer än Maja men var 5 cm kortare
D Maja vägde 2 kg mer än Fanny men var 3 cm kortare
E Fanny vägde 1 kg mer än Maja men var 5 cm kortare

16. Från födelsen och fram till 7 månaders ålder följde Fannys längd den
genomsnittliga längden hos barn i motsvarande ålder. Därefter närmade
sig Fannys längd den undre gränsen för vad som brukar betraktas som
normal längd. Med hur mycket avvek Fannys längd från genomsnit-
tet vid 3 ½ års ålder?

A   3 cm
B   5 cm
C   7 cm
D 10 cm
E 13 cm
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SJUKVÅRDENS PERSONAL

Landstingsanställd sjukvårdspersonal inom vissa yrkesgrupper uppdelad på kön och åldersgrupper
den 1 november 1994. Antal och procent.
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18. Vilken var proportionen kvinnor inom den sjukvårdspersonal som
redovisas i tabellen?

A Tre av fem anställda var kvinnor
B Två av tre anställda var kvinnor
C Tre av fyra anställda var kvinnor
D Fem av sex anställda var kvinnor
E Nio av tio anställda var kvinnor

17. Hur stor andel av de anställda männen var läkare?

A 35 procent
B 45 procent
C 55 procent
D 65 procent
E 75 procent
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Tvärsnitt från nordväst till sydost av jordartsföljden i Halmstads centrala delar,  grun-
dat på utförda borrningar och markundersökningar. anger borrpunkter.

JORDARTSFÖLJDEN I CENTRALA HALMSTAD

Meter över
havet

NV SO
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19. Hur lång är den sträcka längs tvärsnittet där postglacial lera med
sand-, mo- och gyttjelager förekommer endast ovanför havets nivå?

A    750 m
B 1 000 m
C 1 400 m
D 2 750 m
E 2 900 m

20. Hur djupt under markytan ligger berggrundens yta vid borrpunkt B
respektive D?

A   4 m respektive 3 m
B 15 m respektive 3 m
C 19 m respektive 30 m
D 23 m respektive 38 m
E 28 m respektive 32 m

PROVET ÄR SLUT. OM DU HAR TID ÖVER, GÅ TILLBAKA OCH
KONTROLLERA DINA SVAR.


